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SIAULIV MIESTO SAVIVALDYBES VISUOMENES SVEIKATOS BIURO
VAIKU IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEZIUROS SKYRIAUS VISUoMENES

SVEIKATOS PRIEZIUROS SPECIALISTO
PAREIGYBES APRASYTVTIS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Siauliq miesto savivaldybes visuomenes sveikatos biuro (toliau - Biuras) visuomenes
sveikatos prieZitros specialisto pareigybe yra priskiriama specialistq pareigybiq grupei.

2. Pareigybes lygis - B.
3: Pareigybes paskirtis; vykdyti visuomenes sveikatos prieLinr4 Siauliq miesto savivaldybes

teritorijoje esandiose fkjmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ii profesinio mokymo
istaigose (toliau - Mokykla) ugdomq mokiniq pagal ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau - Mokiniai).

II SKYRIUS
SPECIALUS NNTTALAVIMAI SI,q,S PAREIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI

4.Sias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
4.1. tureti auk5lqji universitetini biomedicinos mokslq srities visuomenes sveikatos krypties

ne Zemesni kaip bakalauro kvalifikacini laipsni arba b[ti Lietuvos Respublikoje baigusiu viena iS
Siq studijq programq: medicinos felderio, felderio-laboranto, sanitarijos felderio, higGnos feldeiio,
higienisto, felderio, vaikq istaigq medicinos sesers, medicinos sesers, aku5erio, bendrosios praktikos
slaugytojo studijq programas ir turintis atitinkamos profesines kvalifikacijos diplomus, papildomai
baiggs ne trumpesnius kaip 160 val. Visuomenes sveikatos prieZiuros tob;linimo kursus, suderintus
su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

4.2. turi Zinoti ir suprasti:
4.2.L visuming (holisting) sveikatos samprat4;
4,2.2. visuomenes sveikatos prieZirlros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalines

sveikatos sistemos dalies, struktDr4, funkcij as;
4.2.3.istaigos bendruomenes dalyvavimo, siekiant i5saugoti ir stiprinti vaikq sveikat4,

reik5mg, jos itraukimo i Si4 veikl4 galimybes, b[dus;
4.2.4. Lietuvos Respublikos istatymus, kitus teises aktus, reglamentuojandius vaikq

sveikatos prieZiirq, sveikatos saug? bei stiprinim4, Pasaulio sveikatos olganizacijbs ir Europos
S4jungos strateginio planavimo dokumentus vaikq ir paaugliq sveikatos bei vystymoii klausimais;

4.2.5' vaiko or.ganizmo vystymosi anatominius, fiziologinius, psichoioginius ypatumus,
fizines ir socialines aplinkos veiksniq poveiki vaiko organizmo vystymuisi;

4.2.6. vaikq sveikatos stiprinimo principus ir metodus;
4.2.7. vai\u . uZkrediamqjq ir neuZkrediamqiq lig.l epidemiologijos principus,

epidemiologines prieZifiros pagrindines priemones, specifinius S1q 11gr+ profilaktiios principus ir
metodus;

4.2.8. vaikq sveikatos rodiklius;
4.2.9. veiksnius, darandius itak4 vaikq sveikatai;
4.2.10. vaikq sveikos mitybos principus ir taisykles, valgiaraSdio sudarymo pagrindus;



4.2'lI. vaikr+. ugdymo aplinkos atitikties visuomenes sveikatos prieZilros teises aktq
reikalavimams pagrindinius vertinimo principus;

4.2.I2' asmens sveikatos informacij os konfi dencialumo reikalavimus ;
4.2.13. vaikq teises ir socialines garantijas;
4.2.14. bendravimo su bendruomene bDdus ir pagrindines priemones.
4.3. turi moketi ir gebeti:
4.3.1. analiznoti ir vertinti itak4 vaikq sveikatai darandius veiksnius;
4.3.2. paai5kinti vaikams, tevams ir fstaigos personalui sveikatos iSsaugojimo bei stiprinimo

bDdus, iSmokyti juos taikyti praktiSkai;
4.3.3 parinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti;
4'3'4' vertinti vaikq ugdymo aplink4 pagal teises aktui, reglamentuojandius vaikq sveikatos

prieLiirq, sveikatos saug4 ir stiprinim4;
4 .3 . 5 . atp aLinti 

-gyvyb 
e i p avoj in gas btikle s, suteikti pirmq q p agalb q;

4.3.6. savaranki5kai ir kartu su istaigos bendruomene-bei-kitais institucijq specialistais,
suinteresuotais asmenimis rengti ir igyvendinti sveikatinimo veiklos programas lprojektus;;

4.3.7 ' bendrauti ir bendradarbiauti su istaigos bendruomene, diibti komando.yei
4.3.8' planuoti ir vertinti savo veikl4, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas ir

rekomendacijas;
4.3.9. pristatyti savo veikl4 ir jos rezultatus;
4.3'10. naudotis Siuolaikinemis ry5io priemonemis ir informacinemis technologijomis, dirbti

kompiuterinemis prggJamomis (Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), Windows
Mail, interneto nar5yklemis ir kt.)

4.4. vertybines nuostatos :

4'4.I. vadovautis sveikos g)ryensenos nuostatomis, netureti Lalingq iprodiq, buti pavyzdLiu
istaigos bendruomenei ;

4.4.2. nepriekai5tinga profesine reputacija: elgesys ar veikla, nepaleidhianti profesines etikos,
deontologijos normq, principq ir taisykliq

III SKYRIUS
Sras pARETcAS ErNANiro DARBUoToJo FUNKCTJos

5. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
5.1. renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie Mokiniq sveikatos blrklg;

M"ki"i;3,; tfft1l,:X'.ttltth? 
specialistq rekomendacijas del

5'3' iq sveikatos bDkies Mokyklos bendruomenei (ne
rediau kaip I kart4 per metus);

5'4' s lankyti Mokykl4 ir ugdomo pagal ikimokyklinio,prie5mokykli tevu (globejra rtrpintoj-u) aptaiiaMokinio sveikatos
stiprinimo ir gal poieiki;

5.5. identifikuoja Mokiniq sveikatos stiprinimo ir sveikatos Ziniq poreiki, sveikatos
ra5tingumo lygi atsiZvelgiant i jt4 amliaus tarpsnius;

5'6. Mokyklos aplinkoje identifikuoja visuomenes sveikatos rizikos veiksnius;
5.7' teikia siiilymus del Mokiniq sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo

priemoniq itraukimo i Mokyklos strateginius veiklos plan,rs Mokyklos administracijai (ne rediau
kaip vien4 kart4per metus);

5'8. kartu su Mokyklos vadovu koordinuoja Mokyklos bendruomenes veikl4 stiprinant
Mokiniq sveikat4.

5-9. organizuoJa Mokiniq sveikatos stiprinimo priemoniq ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo
priemoniq igyvendinim4 ir igyvendina jas pafalkr mpetencij4; r t

. 5.10. dalyvaup. n_lalyojant ir igyvendinant sveikatoi ugdymo bendr4j4 program4 ar kit4
sveikatos ugdymo veikl4 Mokykloje;



5.11. teikia sveikatos Zinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos iSsaugojim4 bei
sveikatos stiprinimo bUdus, moko pritaikyti jas prakti5kai;

5'12' teikia individualias konsultacija Mokyklos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais;5.1 (^^^^1,^^ r:^r-.,^::^^ ,-^--r---,.----"
pan), ren ilffi*::':f1tHffi'*"*::l'-:
atstovams

5.14. teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikim4 Mokykloje;
5.15. tikrina Mokiniq asmens higien4;
5'16. planuoja ir taiko uZkrediamqjq ligq ir jq plitimo profilaktikos priemones pagal

kompetencij4;
5'17 ' Mokyklos bendruomenei apie profilaktiniq skiepijimq svarb4;5'18' inant uZkrediamosios ligos Zidinio ar protrikio kontroles priemones;5'19' kyklos ar maitinimo paslaugq teikejrl darbuotojus, atsakingus uZ

Mokiniq maitinim4, sveikos mitybos ir maisto saugos 
-klausimais;

organizavimo
staigose tvarkos
lapkridio 11 d.
ndrojo ugdymo
", nustatytiems

5 vaiko.geroves komisijos veikloje ir isivertinant Mokyklos veikl4;5 rmacij4 kDno kultDros mokytojams'komplektuojant luno kulturosugdymo inipajegum4.
eiklas Siose Mokyklos patvirtintose vidaus

I asmens higienos; mokyklos darbuotojq
[r teisetq Mokinio atstovrl informavimo

s sutrikim4; pirmosios pagalbos organizavimo;p pvz., vaistq laikymo, iSdavimo, naudojimo irk okyklos darbuoiojq veiksmui iturrn Mokiniv as medZiagas;
5.24.bendtadarbiauja sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais;
5.25. bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenes sveikator pii.Ziu.os, psichologines

bei socialines pagalbos istaigq specialistais;
5.26. teikia sillymus Biuro atsakingam asmeniui del visuomenes sveikatos

or ganizav imo Mokykloj e ;

1.27.pagal kompetencij4 atstovauja Biuro ir Mokyklos interesus, suderinus su Biuro irlar
Mokyklos vadovu;

5.28. vykdo kitus su Biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobudZio pavedimus, tam,
kad biitq pasiekti Biuro strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJO ATSAKOMYBE, PAVALDUMAS IR ATSKAITINGUMAS

6. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako uZ:
6.1. teikiamq dokumentq ir duomenq teisingum4 ir savalaiki pateikim4;

a5yme, netinkam4 vykdym4 ar nevykdymq, pagal

dant savo veikl4, pagal galiojanti Lietuvos
kodeksus;

6.4. padatyt4 materialing 2aI4 pagal galiojanti Lietuvos Respublikos darbo bei civilini
kodeksus;

6.5. turimos informacijos konfidencialum4 ir tvarkomq dokumentq saugum?;
6.6. pavestq uZduodiq vykdym4;
6.7, dokumentq saugojim4 ir atidavim4 i archyvq;

prieZir-ros



6.8-.saugos darbe, prieSgaisrines saugos, elektros saugos reikalavimq vykdym4;
7. Sias pareigas vykdantis darbuotojas privalo:
7.1. ultikrinti, vadovaujantis Asmens sveikatos paslapties kriterijais, patvirtintais Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodzio lO a. isakymu'Nr 552,,De1 Asmens
sveikatos paslapties kriterijq patvirtinimo", Mokiniq asmens- sveikatos informacijos
konfidencialum4;

. .7.2. itarus, jog Mokinys patiria psichologini, fizini, seksualini smurt4 ar kitus vaiko teisiq
paZeidimus, nedelsiant pranesti ra5tu apie tai Mokyklos bei Biuro vadovui ir savivaldybes
administracij os vaiko teisiq apsaugos skyriui;

7.3. laiku ir kokybiSkai atlikti numatytas funkcijas, vadovautis profesines etikos principais;
7.4, laikytis Biuro ir Mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taiiykliq, kitq nustatytq vidaus

vykdomqjq tvarkq.
7.5. priZiureti, tausoti, saugoti ir uZkirsti keli4 galimiems pavojams prarasti ar sugadinti

sveikatos kabineto patalpas ir jam priskirt4 irangq, darbo priemones;
7 .6' atleidimo metu atlikti tu inventoriaus inventori zacijq, parengti einamqjq

metq vykdytos veiklos ataskaitas ir ntus Biuro atsakingiem, us-"ni-,luno dalfts
vedejui, Vaikq ir jaunimo sveikatos riaus vedejui).

8. Visuomenes sveikatos prieZiDros specialistas yra pavaldus Biuro direktoriui ir Vaikq ir
j aunimo sveikatos prieZi[ros skyriaus vedej ui.


